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ABSTRAKT 
 
Tato práce řeší polyfunkční budovu v katastrálním území obce Křemže. Objekt je osazen 
na rovném terénu. Dům má tři podlaží, není podsklepený. Střecha je klasická, symetrická, 
sedlová s polovalbou. Dům má tvar obdélníku s přístavbou. Přístavba je jednopodlažní 
objekt obdélníkového tvaru s plochou pochozí střechou. Obklad fasády tvoří předsazená 
dřevěná stěna. Přístavba tvoří zázemí pro zaměstnance lesní školky. Hlavní budova bude 
zázemím pro obchodní oddělení, administrativu, účetnictví a vedení společnosti. 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
polyfunkční budova, zateplovací systém ETICS, dřevěná fasáda, šikmá střecha, plochá 
střecha, zděná budova, kancelář, byt 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This work addresses the multifunkctional building in the cadastral of territory  Křemže. 
The object is placed on flat terrain. The House has three floors, and no basement. The 
roof is classical, symmetrical, a saddle with a keel. The House has the shape of a rectangle 
with an extension of. The extension is a single-storey, rectangular-shaped object with a 
flat foot roof. Cladding of the facade forms the hanging wooden wall. The extension 
consists of facilities for staff of forest garden. The main building will be facilities for the 
sales department, administration, accounting, and management of the company. 
 

KEYWORDS 
 
multifunctional building, ETICS thermal insulation system, wooden facade, sloping roof, 
flat roof, brick building, office, flat 
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ÚVOD 
 
Úkolem této diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace stavby v rozsahu 

prováděcí dokumentace dle dosavadních znalostí a se zapracováním požadavků podle 

příslušných norem. Práce řeší novostavbu polyfunkční budovy pro dřevařský provoz 

firmy ENERGOFOREST s.r.o. Cílem bylo navrhnout správné dispoziční uspořádání 

objektu na místo starého objektu určeného k demolici tak, aby nebylo nutné příliš 

zvětšovat zastavěnou plochu, projekt splňoval estetické požadavky investora i CHKO 

Blanský les a vybrat vhodný konstrukční systém a posoudit z hlediska stavební fyziky a 

požární bezpečnosti. Práce je členěna na projekt studie, sloužící jako prvotní návrhy a 

finální návrh dispozičního uspořádání a projekt provedení stavby, ve kterém jsou 

zapracovány jednotlivé požadavky specializací, jako je například požárně bezpečnostní 

řešení, stavební fyzika, statika, vzduchotechnika a podobně.  
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje  
  
Název stavby:   
  

  Novostavba polyfunkčního objektu ve Mříčí  

Číslo parcely:   
  

  723, 722/2, 724, 726/1 

Katastrální území:  
  

  Křemže 

Město/obec:    
  

  Mříč  

Stavební úřad:   
  

  Křemže  

Charakter stavby:  
 
Stavebník: 
  

  Novostavba polyfunkčního domu 
 
ENERGOFOREST s.r.o. 
Linecká 59 
Český Krumlov 381 01  

A.1.1 Údaje o stavbě    

a) Název stavby    Novostavba polyfunkčního objektu ve Mříčí  
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
  

Adresa:      Mříč 52  
Katastrální území:    Křemže  
Číslo parcely:     723, 722/2, 724, 726/1 
Vlastnické právo:    ENRGOFOREST s.r.o. 

Linecká 59 
Český Krumlov 381 01  

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
  
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  
(fyzická osoba podnikající) nebo  
c) Obchodní firma, nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba).  
  
ENERGOFOREST s.r.o. 
Linecká 59 
Český Krumlov 381 01 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba),   
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,   
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace.   
  
Projektant stavby Bc. Pavla Plávková studující Fakultu stavební na Vysokém učení 
technickém v Brně, která tento projekt vypracoval jako svou diplomovou práci.  
  
Bydliště:   Holubov 148, Křemže 382 03  
 

A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení  
  
SO 01 – nový administrativní objekt A  
SO 04 – původní ČOV 
SO 06 – původní retenční nádrž 
SO 07 – přípojka NN podzemního vedení 
SO 08 – nový rozvod splaškové kanalizace 
SO 09 – nový rozvod dešťové kanalizace 
SO 10 – nový vodovod 
SO 12 – upravené původní zpevněné plochy  
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla  

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),   

Na stavbu polyfunkčního domu bylo vydané územní rozhodnutí. Stavba je v souladu s 
územním plánem Křemže. Stavba byla povolena na základě rozhodnutí stavebního úřadu 
ve Křemži.  
  

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,   

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla provedena jako dokumentace pro 
provedení stavby části A až E dle vyhlášky 62/2013. Vychází se ze schválené 
dokumentace pro vydání stavebního povolení.   
  

c) další podklady.   

-Mapy ČR   
-Evidenční mapy nemovitostí   
-Podklady a informace správců inženýrských sítí   
-Katastrální mapa Křemže   
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-Územní plán Křemže  
-Osobní konzultace se stavebníkem  
 
 
 
  
V Brně dne 03.12. 2021         Vypracovala Bc. Pavla Plávková    
  
  
 
 

……….……………………  
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby   
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území,   

 Pozemek je rovný s původní zpevněnou plochou. Na pozemku se v současné době 
nachází původní nevyužívaná budova administrativy, která bude zdemolována (na 
budovu je již vydám demoliční výměr). Podle územního plánu obce Křemže se pozemek 
nachází v průmyslové zóně. Parcela se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
Geodetickým průzkumem bylo zjištěno podloží, kterým je nepropustná zemina (písčité 
jíly  F5). Hladina spodní vody se do hloubky 3 metrů pod základovou spárou nenachází. 
Zakládání na tomto pozemku je klasifikováno jako jednoduché. Na pozemku se nenachází 
žádný vzrostlý strom. Nachází se zde pouze nízké náletové křoviny o půdorysné ploše do 
4 m2.  
 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s uzemním plánem Křemže a splňuje 
veškeré jeho požadavky. 
 

c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací a splňuje všechny jeho 
požadavky. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou potřeba. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky veškerých dotčených orgánů, které jsou obsažené v příslušných vyjádřeních 
v dokladové části dokumentace, budou respektovány a dodrženy. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),   

 Geodetický průzkumem bylo zjištěno podloží, kterým je nepropustná zemina (písčitý jíl  
F5). Hladina spodní vody se do hloubky 3 metrů pod základovou spárou nenachází. 
Hlouběji průzkum neproběhl. Zakládání na tomto pozemku je klasifikováno jako 
jednoduché. Radonové měření neprokázalo přítomnost radonu, není teda potřeba žádného 
protiradonového opatření. Na pozemku není žádné historické naleziště, ale v případě 
nějakého nálezu budou kontaktovány příslušné ústavy.  
  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Parcela se nenachází v žádné ochranné ani bezpečnostní zóně. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Parcely se nenachází v žádné ochranné ani bezpečnostní zóně, záplavovém území ani 
poddolovaném území.  
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

V místě stavby se nenacházejí žádné povrchové vodní toky a objekt není umístěn v 
záplavovém území. V místě ani okolí stavby se nevyskytuje a ani nikdy nevyskytovala 
žádná důlní činnost ani těžební práce.   
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,   

Jelikož se stavba bude provádět v místě původní administrativní budovy, bude původní 
budova zdemolována (řeší samostatný projekt a již je vydán demoliční výměr). Proběhne 
pouze odstranění náletových dřevin. Nové dřeviny budou vysázeny v jihozápadní části u 
objektu na nově vzniklé zelené ploše.   
 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa,   

Pozemek neplní funkci lesa a nebude z něho provedeno sejmutí ornice, jelikož se jedná 
ostávající zpevněnou plochu.   
 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu),   

Realizace napojení na veřejnou dopravní i technickou infrastrukturu bude beze změn. 
Veškeré změny budou probíhat v areálu pilařského provozu, dopravní situace v areálu se 
nezmění. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Přípojky, komunikace i vlastní stavba se nachází v areálu pilařského provozu, 
související investicí je demolice původní budovy (řeší samostatný projekt a je na ni již 
vydán demoliční výměr).  
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých se stavba umisťuje 

Parc. 
číslo 

druh pozemku plocha 
m2 

majitel 

723 zastavěná plocha a nádvoří 261 ENERGOFOREST s.r.o., Mříč 
52, Křemže 

722/2 ostatní plocha 933 ENERGOFOREST s.r.o., Mříč 
52, Křemže 

726/1 ostatní plocha 7036 ENERGOFOREST s.r.o., Mříč 
52, Křemže 

722/54 zastavěná plocha a nádvoří 14 ENERGOFOREST s.r.o., Mříč 
52, Křemže 

724 ostatní plocha 4711 ENERGOFOREST s.r.o., Mříč 
52, Křemže 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
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Na předmětných pozemcích nevzniknou žádné pozemky s ochranným nebo 
bezpečnostním pásmem. 
 

B.2 Celkový popis stavby   
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. 
 

b) účel užívání stavby, 

Polyfunkční neveřejná budova s administrativní částí, sekcí pro zaměstnance lesní školky 
a dvěma byty. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba je trvalého charakteru s plánovanou životností 50 let. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby, 

Při zpracování projektu byly dodrženy technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.   
Obálkové konstrukce byly vyhodnoceny v programu Teplo a splňují požadavky normy 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Z těchto hodnot byl vyhodnocen energetický 
štítek obálky budovy. Tepelná stabilita v letním a zimním období byla posuzována v 
programu Simulace. V programu Area byl vyhodnocen 1 kritický detail. Akustické 
požadavky byly vyhodnoceny u všech konstrukcí. Osvětlení kanceláře bylo hodnoceno v 
programu Wdls. Stavba nemusí být řešena jako bezbariérová podle vyhlášky 398/2009 
Sb. Přesto je pro návštěvníky v rámci možností uzpůsobena, bezbariérové wc je umístěno 
v 1.NP, do 2.NP je možné se dostat na znamení schodovou plošinou.   
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. Správci 
inženýrských sítí byli informováni o podmínkách stavby a jejich požadavky byly 
zapracovány do projektové dokumentace. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Předmětné pozemky se nenachází v památkově chráněném území a stavba není nemovitá 
kulturní památka 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, apod., 

Zastavěná plocha:   310 m2   
Obestavěný prostor:   2830 m3   
Užitná plocha:   790m2   
Byty jsou navrženy pro maximálně 8 osob. Část pro lesní správu pro 5 osob, 1.NP hlavní 
budovy pro 5 osob (maximálně lze provoz rozšířit na 8 osob bez stavebního zásahu). 2.NP 
hlavní budovy je určeno pro maximálně 10 osob. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 

V objektu jsou navržen kotel na pevná paliva o výkonu 100 kW, ke kterému bude napojen 
externí zásobník teplé vody a zásobník na teplou vodu určenou pro vytápění. 
Objekt byl v energetickém štítku obálky budovy zatříděn jako B – vyhovující. Objekt je 
nevýrobní a není v něm žádný zdroj, který by znečišťoval okolí škodlivinami. Vznikající 
odpady budou likvidovány. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

Předpokládané zahájení výstavby: duben 2022  
Předpokládané ukončení výstavby: duben 2024 
 

j) orientační náklady stavby. 

 celková cena vč. DPH:       32.942.810,-Kč 
    
  
V Brně dne 03.12. 2021         Vypracovala Bc. Pavla Plávková    
  
  
 
 

……….……………………  
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D – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D.1 Identifikační údaje  
  
Název stavby:   
  

  Novostavba polyfunkčního objektu ve Mříčí  

Číslo parcely:   
  

  723, 722/2, 724, 726/1 

Katastrální území:  
  

  Křemže 

Město/obec:    
  

  Mříč  

Stavební úřad:   
  

  Křemže  

Charakter stavby:  
 
Stavebník: 
  

  Novostavba polyfunkčního domu 
 
ENERGOFOREST s.r.o. 
Linecká 59 
Český Krumlov 381 01  

D.1.1 Údaje o stavbě    

a) Název stavby    Novostavba polyfunkčního objektu ve Mříčí  
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
  

Adresa:      Mříč 52  
Katastrální území:    Křemže  
Číslo parcely:     723, 722/2, 724, 726/1 
Vlastnické právo:    ENRGOFOREST s.r.o. 

Linecká 59 
Český Krumlov 381 01  

 
 
D.2.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení   

a) urbanismus -územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Parcela se nachází v průmyslové části obce. Celý objekt je navržen a osazen v souladu s 
územním plánem této části obce. Nová stavba se nachází a areálu pilařského provozu na 
místě původní nevyhovující administrativní budovy určené k demolici, areál obsahuje 
parkoviště, oplocení a zpevněná plochy. Nově vznikne část se zelení v jihozápadní části 
před objektem u parkoviště. Stavba dobře zapadne do okolní zástavby a nebude narušovat 
vzhled dané lokality. 
  

b) architektonické řešení -kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení.  

Novostavba polyfunkčního domu je řešena jako stavba o třech nadzemních podlažích 
s přístavbou o jednom nadzemním podlaží. Tvar budovy se skládá z hlavní budovy a 
přístavby. Hlavní budova je navržena ve vzhledu tradičních šumavských stavení s šikmou 
střechou s tmavě šedou skládanou krytinou vzor česká šablona, hladkou rovnou fasádou 
bílé barvy a kamenným soklem. Přístavba je kvůli kontrastu řešena ve vzhledu moderní 
stavby o jednom nadzemním podlaží s plochou střechou a svislým dřevěným 
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předsazeným obkladem fasády a dlouhými okny. Toto architektonické řešení bylo 
zvoleno pro vytvoření určité nevšednosti stavby.  
  
D.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
Tato stavba je navržena jako polyfunkční, převážná část objektu tvoří zázemí pro 
zaměstnance, třetí podlaží je určeno pro bydlení zaměstnanců. Sekce pro zaměstnance 
lesní školky má svůj vlastní vstup z důvodu většího znečištění zaměstnanců. Kotelna má 
taktéž svůj vlastní vstup pro návoz paliva vysokozdvižným vozíkem. Hlavní část budovy 
má jeden společný vstup, každé patro lze samostatně uzamknout. V tomto objektu 
nebudou instalována žádná výrobně technologická zařízení. 
   
D.2.4 Bezbariérové užívání stavby   
Stavba nemusí být řešena jako bezbariérová podle vyhlášky 398/2009 Sb. (výkon práce 
< 25 osob). Pro větší komfort je ale zohledněna možnost návštěvy osoby se zdravotním 
postižením umístěním jednoho invalidního wc v 1.NP a do 2.NP se lze dostat na znamení 
zdvihovou schodovou plošinou. Před vchodem, je zpevněná plocha navrhována tak, aby 
při přechodu z exteriéru do interiéru nebylo převýšení vyšší jak 20 mm. Převýšení v 
interiéru není vyšší než 20mm. 
   
D.2.5 Bezpečnost při užívání stavby   
Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a nevyžádá si žádná 
zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání.  
  
D.2.6 Základní technický popis staveb   

a) stavební řešení  

Stavba administrativní budovy je volně stojící objekt na rovném terénu v areálu 
společnosti. Objekt bude sloužit jako neveřejná budova pro zaměstnance lesní správy, 
obchodu a administrativy.  
V prvním nadzemním podlaží je oddělená sekce pro zaměstnance lesní školky s vlastním 
hygienickým zázemím. Kotelna a technické zařízení budovy tvoří samostatný úsek ve 
východní části se samostatným vstupem dost širokým i pro průjezd vysokozdvižného 
vozíku pro navážení otopného materiálu. Jižní a západní část hlavní budovy tvoří 
kanceláře pro obchodní oddělení a lesní správu, nachází se zde i invalidní wc a společné 
hygienické zázemí, jelikož v tomto patře se nepředpokládá více než 5 osob.  

Druhé nadzemní podlaží tvoří kanceláře vedoucího, administrativy, účetnictví a 
fakturace, které jsou doplněny odděleným hygienickým zázemím pro muže a ženy a 
kuchyňkou, z tohoto patra je též možnost výstupu na plochou střechu přístavby, odkud je 
dostupné komínové těleso k čištění a pravidelným kontrolám. 

Třetí nadzemní podlaží tvoří dvě oddělené bytové jednotky. Větší bytová jednotka 
orientovaná na jihovýchodní stranu bude sloužit jako byt pro správce areálu a jeho rodinu, 
jedná se o bytovou jednotku 3+kk pro 4 osoby. Druhá bytová jednotka je určena jako 
možnost krátkodobého ubytování zaměstnanců dispozice 2+1 pro 4 osoby. Bližší popis 
viz studie. 

Novostavba administrativní budovy je tvořena hlavní budovou o třech nadzemních 
podlažích a jednopodlažní přístavbou.  Přístavba má pochozí jednoplášťovou plochou 
střechu a předsazenou dřevěnou fasádu. Hlavní budova má šikmou sedlovou střechu 
s polovalbou, fasádu tvoří zateplovací systém ETICS. Nosné konstrukce jsou zděné 
z cihelných bloků, stropy a schodiště z prefabrikovaných železobetonových panelů. 
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b) konstrukční a materiálové řešení  

  Zemní práce: obsahují provedení výkopů pro základy vlastní stavby, terénní 
úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Výkopové práce budou provedeny 
strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. Před betonáží bude dočištěna 
základová spára. Vytěžená přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou 
skládku. Stavební rýhy budou mít stěny svislé, případně ve spádu 1:0,25. V místě 
výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení 
stavby. Zpětné zásypy budou hutněny po vrstvách ne větších než 200 mm na 0,3 MPa. 
 
  Základy: založení je navrženo na základových pasech z prostého betonu  
C20/25 a byly navrženy pro nekritičtější nejvíce zatížená místa, dle statického posouzení. 
Před provedením betonáže dojde k ručnímu dočištění základové spáry a položení 
zemnícího pásku FeZn 30/4 (pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace), 
páska bude zalita betonem a bude vytažena min. 1500 mm nad terén, kvůli připojení 
hromosvodu. Základová spára proběhne na únosné vrstvě v nezámrzné hloubce. Základy 
pod všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních výkresů. 
Pokladní betony jsou navrženy z betonu C20/25, tl. 150 mm + ocelová kari síť oka 150 x 
150 mm, průměr 6 mm ve dvou vrstvách. 
   
  Hydroizolace spodní stavby: je navržena ze dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pásů, přičemž spodní pás je vybaven polyesterovou vložkou a je nataven 
bodově. Vrchní pás je vybaven vložkou ze sklotkaniny a je nataven celoplošně.  
   
  Obvodové stěny: v nadzemních podlažích jsou tvořeny ze cihelných bloků 
Porotherm tl. 300mm lepených na maltu pro tenké spáry, zatepleny systémem ETICS tl. 
200mm z fasádního polystyrenu, zakončeného silikonovou pastovitou omítkou.  
.  
  Vnitřní nosné stěny: jsou tvořeny ze cihelných bloků Porotherm tl. 300mm 
lepených na maltu pro tenké spáry. Mezibytové příčky v 3.NP jsou z cihelných 
akustických bloků Porotherm tl. 190mm lepených na maltu pro tenké spáry. 
  

Nenosné stěny: jsou navrženy z příčkových cihelných tvárnic tl. 80 a 140mm 
lepených na maltu pro tenké spáry 
   

Stropní konstrukce: jsou tvořeny z předpjatých železobetonových panelů tl. 
200mm, uložených na roznášecí vrstvu z betonu C20/25 tl. 50mm. Do spáry mezi panely 
bude vložen jeden prut žebříkové výztuže průměru 12mm B500B a spára bude zalita 
betonem C20/25. 
 
  Vnitřní schodiště: hlavní schodiště je navrženo jako dvouramenné 
z prefabrikovaných železobetonových panelů uložených na vnitřní věnce. Vedlejší 
schodiště na terasu v 2.NP je tvořeno z železobetonové desky lité na místě z betonu 
C20/25 s výztuží dle statického posudku B500B. 
    
  Zastřešení: Plochá střecha přístavby je řešena jako jednoplášťová pochozí. 
Spádová vrstva je tvořena ze spádových klínů z EPS 150 ve spádu 3-3,5%. Parozábranu 
tvoří asfaltový modifikovaný pás, hlavní hydroizolaci folie z měkčeného PVC s 
výstužnou vložkou z polyesteru mechanicky kotvená. Střecha na hlavní budově je šikmá 
se sklonem 48°, tvoří jí dřevěný hambálkový krov s podporou ze železných svařenců (viz 
výkresová dokumentace). Tvar střechy je sedlový s polovalbou o stejném sklonu jako 
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hlavní část střechy. Střecha je zateplena mezi a pod krokvemi vatou o tl.  180+140+60 
mm. Podhled tvoří protipožární sádrokarton s požární odolností dle požární zprávy. 
   

Podlahy: Podlaha je navržena jako plovoucí s keramickou dlažbou. Podlaha na 
terénu má vrstvu tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS150 tl. 150mm, podlahy v 
nadzemních podlažích jsou opatřeny zvukovou kročejovou izolací z vaty tl. 70mm 
Podlahy budou opatřeny soklíky z keramické dlažby výšky 15cm.   
  
  
D.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení   

a) technické řešení,   

Vodovod: Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. Vodoměr 
a hlavní uzávěr bude umístěn na přívodním potrubí na jižní straně objektu. Hlavní přívod 
ležatého potrubí od vodoměrné šachty do domu bude provedeno v hloubce 1,5 m pod 
terénem. Stoupající potrubí povedou v instalační šachtě společně s odpadním potrubím 
kanalizace. Teplá voda pro celou budovu bude připravována v zásobníkových ohřívačích 
napojených na kotel na pevná paliva v kotelně 1.21.  
  Materiál potrubí uvnitř domu bude PPR a potrubí vně objektu bude HDPE. Vedení 
uložené v zemi bude uloženo na štěrkovém loži tl. 150 mm a obsypáno pískem do výšky 
300 mm nad vrchol trubky.  
  Kanalizace: vnitřní kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude 
napojena na kanalizační přípojku vedenou do areálové kanalizační sítě, která ústí do 
areálové ČOV.  
  Vytápění: zdrojem tepla pro vytápění bude kotel na tuhá paliva (biomasu, dřevo a 
štěpku) se šnekovým podavačem a zásobníkem na palivo o výkonu 100kW EG-Multifuel 
pro celou budovu. Účinnost kotle 91%, emisní třída 5 dle EN 303-5. Vytápění bude 
provedeno teplovodního vytápění s nuceným oběhem, konečné prvky otopných těles 
budou opatřeny termoregulačními hlavicemi. 
  
D.2.8 Zásady požárně bezpečnostího řešení  
 Viz. samostatná příloha – Složka E – Požárně bezpečnostní řešení 
 
D.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana   

a) kritéria tepelně technického hodnocení   

Tyto kritéria jsou řešeny v protokolu stavební fyziky. Veškeré obálkové konstrukce jsou 
dostatečně zatepleny, aby vyhověly požadavkům na součinitel prostupu tepla dle ČSN  
730540-2. Budova je v energetickém štítku obálky budovy zatříděna do kategorie B - 
Vyhovující   
 

b) energetická náročnost stavby   

Alternativní zdroje nejsou navrženy. 
  

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií   

Nejsou použita zařízení pro využití alternativních zdrojů.  
  
D.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  
Novostavba splňuje veškeré požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Je navržena povlaková izolace, které brání šíření vlhkosti do 
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objektu. Při výstavbě se dodržováním pravidel a vyhlášek bude minimalizovat vliv na 
životní prostředí. Dešťová kanalizace bude propojena do stávajícího areálového svou, 
který ústí v retenční nádrži. Splašková voda bude odváděna do areálové splaškové 
kanalizace, která ústí v ČOV.  
 
D.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí   

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,   

Radonové měření neprokázalo přítomnost radonu, není tedy potřeba žádného 
protiradonového opatření.  
  

b) ochrana před bludnými proudy,  

 Není řešeno v projektu. 
   

c) ochrana před technickou seismicitou,   

Není potřeba žádného opatření, protože se v okolí nenacházejí žádné zdroje seismicity. 
   

d) ochrana před hlukem,   

Není potřeba opatření.  
  

e) protipovodňová opatření.   

Objekt není v povodňovém pásmu, a proto není potřeba jakýchkoli protipovodňových 
opatření. 
 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.   

Objekt není v poddolovaném území ani území s výskytem metanu. 
 

D.3 Připojení na technickou infrastrukturu   
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky   

 Budou zřízeny nové přípojky technické infrastruktury. Těmi jsou vodovodní přípojka 
napojená na vodovodní řád, přípojku splaškové kanalizace, a přípojku elektro NN 
napojenou z veřejného vedení NN do skříně RE. Veškeré veřejné sítě jsou umístěny pod 
komunikací v areálové komunikaci na jižní straně. Podrobněji řešeno ve výkresu 
situace.  
 

b) připojovací rozměry, vykonávané kapacity a délky   

 Tyto parametry jsou řešeny v projektové dokumentaci.  
  

D.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,   

Celý objekt obklopuje areálová komunikace, její část se i nyní využívá pro parkování 
osobních automobilů. Stavební činností dojde i k úpravě okolních zpevněných ploch, 
parkovací stání budou nově vyznačena a jedno bude určeno pro případnou návštěvu 
zdravotně postižené osoby. Areál disponuje dostatečným množstvím parkovacích stání 
pro všechny zaměstnance i zákazníky. Parkoviště bude mít 22 stání a 1 pro imobilní. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Realizace napojení na veřejnou dopravní i technickou infrastrukturu bude beze změn. 
Veškeré změny budou probíhat v areálu pilařského provozu, dopravní situace v areálu 
se nezmění. 
 

c) doprava v klidu.   

Stavba nevyžaduje žádné jiné požadavky na řešení dopravy v klidu 
   

D.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Stavba bude provedena na místě stávající zástavby, která bude zdemolována (řešeno ve 
zvláštním stavebním povolení demoličním výměrem). Na upravované části pozemku se 
nachází pouze náletové dřeviny, které budou odstraněny. Nově budou provedeny 
zámkové dlažby v rozsahu dle situačního výkresu a na části pozemku bude založen 
trávník a vysázeny okrasné dřeviny. 
 

D.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Odpady budou likvidovány v souladu s platnými předpisy, takže s ním bude nakládáno 
standartním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací.  
Předpokládané odpady, které vzniknou v průběhu stavby, budou zatříděny do kategorií 
dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Stavba bude mít minimální vliv na hluk a ovzduší v okolí. 
Odtokové poměry v místě zůstávají beze změny. 
Pozemek budoucí novostavby se nachází v rovině na stávající zpevněné ploše areálu 
pilařského provozu. Nedojde tedy ke skrývce ornice, jelikož se žádná v zasaženém území 
nenachází. Veškerá vytěžená zemina bude likvidována jako odpad viz níže. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod., 

Stavba je v areálu pilařského provozu, na místě demolované původní budovy, proto vliv 
na přírodu a krajinu bude minimální. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Není. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem, 

Není. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Není. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nejsou. 
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D.7 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,   

Staveniště bude napojeno na přípojky vody a elektřiny. Pro rozvod elektřiny bude na 
staveništi elektrický rozvaděč. Pro staveniště bude sloužit areálová komunikace.  
 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin,   

Okolí stavby není potřeba chránit. Pouze staveniště bude oploceno pletivem do výšky 1,8 
m, aby se zabránilo přístupu nepovolených osob. Bude odstraněna původní budova (řeší 
samostatný projekt a demoliční výměr je již vydán) a odstraněné náletové dřeviny aby 
byla umožněna výstavba nového objektu. Po ukončení prací bude na jižní a jihozápadní 
straně osazena nová nízká zeleň. 
  

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),   

Staveniště bude zasahovat pouze do areálu pilařského provozu stavebníka. Požadavek 
na zábor ploch nevznikne. 
 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 
 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Pozemek budoucí novostavby se nachází v rovině na stávající zpevněné ploše areálu 
pilařského provozu. Nedojde tedy ke skrývce ornice, jelikož se žádná v zasaženém území 
nenachází. Veškerá vytěžená zemina bude likvidována jako odpad viz níže. 
 
 
  
  
  
      
V Brně dne 3.12. 2021        Vypracovala  Bc. Pavla Plávková  
          
  
 
 

……….……………………  
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ZÁVĚR 
 

Diplomovou práci jsem zpracovala na základě svých dosavadních zkušeností s 
navrhováním pozemních staveb s použitím potřebných norem, vyhlášek, předpisů, 
technických listů, podkladů výrobců. Při vytvoření projektové dokumentace jsem 
vycházela ze své vlastní navržené architektonické studie. 

Projekt jsem navrhla podle požadavků investora. Zadání v určeném rozsahu je 
zpracovanou projektovou dokumentací dodrženo. Další součástí práce tvoří tepelně 
technické posouzení, energetický štítek budovy, skladby konstrukcí, výpis prvků, požárně 
bezpečnostní řešení a studie. Při práci byly použity softwary jako je MS office Word, 
Excel, Svoboda, AutoCAD. prvotní koncept projektu (studie) byl několikrát pozměněn, 
aby více odpovídal estetickým požadavkům na vzhled budovy. Postup projektových 
změn je patrný ve složce A – přípravné a studijní práce. 

Při dodržení všech platných norem, vyhlášek, zákonů a kázně při realizaci stavby 
bude objekt vytvářet kvalitní a funkční zázemí pro administrativní pracovníky, 
zaměstnance lesní školky i ubytování správce či dopravců v areálu společnosti. Objekt 
splňuje požadavky provozní, tepelně technické, požární bezpečnosti, na ochranu 
životního prostředí, hygienu a bezpečnost při užívání.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
AKU    akustická   
angl.    anglického   
apod.    a podobně   
asf.     asfaltová   
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi   
BpV    Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v České republice   
celk.    celková   
č.     číslo   
č.p.     číslo popisné   
ČSN    označení českých technických norem   
det.     detail   
dl.     délka   
DN     jmenovitý průměr   
DPS    dokumentace provedení stavby   
EIA     Enviromental Impact Assesment   
EL     elektroměr   
el.     elektrické   
EPS    expandovaný pěnový polystyren   
HDPE    vysoko hustotní polyethylen   
HI     hydroizolace   
HUP    hlavní uzávěr plynu   
izol.     izolační   
JKSO    Jednotná klasifikace stavebních objektů   
k.ú.     katastrální úřad   
kce.    konstrukce   
m n. m.   metrů nad mořem   
m.č.    místnost číslo   
max.    maximálně nebo maximální   
min.    minimálně nebo minimální   
MMR    ministerstvo pro místní rozvoj   
např.    například   
NN     nízké napětí   
nom.    nominální   
NP     nadzemní podlaží   
NTL    nízkotlaký   
ocel.    ocelový   
ozn.    označení   
parc.    číslo parcelní číslo   
PB     polohový bod   
PD     projektová dokumentace   
PE     polyetylenová  
PHP    přenosný hasIcí přístroj   
podz.    podzemní   
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Pozn.    poznámka   
PP     polypropylenová   
PT     původní terén, resp. úroveň původního terénu   
PÚ     požární úsek   
PVC    polyvinylchlorid   
RAL    vzorník barev, celosvětově uznaný standard   
RD     rodinný dům   
resp.    respektive   
rozm.    rozměry   
RŠ     revizní šachta   
S     suterén   
s.     strana   
SDK    sádrokarton   
S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální   
SO     stavební objekt   
SPB    stupeň požární bezpečnosti   
st.     stupeň   
STL    středotlaký plynovod   
Tab.    tabulka   
tep.     tepelná, tepelně   
TI     tepelná izolace   
tl.     tloušťka   
tzn.     to znamená   
UT     upravený terén, resp. úroveň upraveného terénu  
V.Š.    vodoměrná šachta   
ved.    vedoucí   
viz.     odkaz na jinou stránku nebo výkres, apod.   
vyhl.    vyhláška   
XPS    extrudovaný pěnový polystyren   
ZTI     zdravotně technická instalace   
zvuk.    zvuková nebo zvukově   
ŽB     železobeton  
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